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 سورة املؤمنون-تفسري القرطيب

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته السالم

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ى هللا حمد صلموالصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد، .أجمعين بهحله وصآوعلي عليه 

   :-رحمه هللا تعالي- يقول المؤلف 

 َقْوُلُه َتَعاَلى:و "
ينِّ }  ياطِّ ْن َهَمزاتِّ الشَّ  -97: ن المؤمنو] {ونِّ َيْحُضرُ   َأنْ َرب ِّ َوَأُعوُذ بَِّك  .َوُقْل َرب ِّ َأُعوُذ بَِّك مِّ

98.] 
ينِّ }: َقْوُلُه َتَعاَلى  ياطِّ ْن َهَمزاتِّ الشَّ : لَ فِّيهِّ َمْسأَ  .{َوُقْل َرب ِّ َأُعوُذ بَِّك مِّ  َتانِّ

ْن َهَمزاتِّ }َتَعاَلى:  َقْوُلهُ اأْلُوَلى:  ينِّ  مِّ ياطِّ ُز فِّي اللَُّغةِّ النَّْخُس ٍة. َواْلَهمْ ُع َهْمزَ َي َجمْ اْلَهَمَزاُت هِّ  {الشَّ
ْفُع، ُيَقاُل: َهَمَزُه َوَلَمَزُه َوَنَخَسُه َدَفَعُه. َقاَل اللَّ  ُز  َوَراءِّ اْلَقَفا، َواللَّمْ اَلٌم مِّنْ اْلَهْمُز كَ  ْيُث:َوالدَّ

 "ُمَواَجَهًة.
ة يكثر ضع يراد به الليث بن المظفر إمام في اللغاهذا المو مثل ليث في مر بنا مراًر المراد بال

هة واللمز مواج ،عنه النقل في كتب اللغة، الهمز كالم من وراء القفا يعني في غيبة اإلنسان
  .بكالم ال يفهمه كل حاضر

هِّ فِّي َصْدرِّ اْبنِّ آدَ "  ُس َفَيْهمُِّس فِّي َوْسَواسِّ ْيَطاُن ُيَوْسوِّ ْن َهَمزاتِّ ْوُلُه:" َأعُ ُهَو قَ َم، وَ َوالشَّ وُذ بَِّك مِّ
ْكرِّ ّللاَِّّ  َلةِّ َعْن ذِّ اغِّ ينِّ الشَّ َياطِّ " َأْي َنَزَغاتِّ الشَّ ينِّ ياطِّ ان يتعوذ من همز كفِّي الحديث: اَلى. وَ  َتعَ الشَّ

هِّ.الشياطين َوَلْمزِّ   "هِّ َوَهْمسِّ
 .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه :ذا استعاذ قالام الليل إقي في

 خرج اللفظ هذا؟
 طالب: .......

َي األسد هوسً وَ اْلَكاَلمِّ.  ُس مِّنَ ْلَهمْ َقاَل َأُبو اْلَهْيَثمِّ: إَِّذا َأَسرَّ اْلَكاَلَم َوَأْخَفاُه َفَذلَِّك ا " نه أل  ؛اُسم ِّ
َم فِّي"  يمشى بخفة فال ُيْسَمُع َصْوت  .طهَوْطئِّهِّ. َوَقْد َتَقدَّ

َيُة:  ُ َتَعاَلى َنبِّيَُّه  َأَمرَ الثَّانِّ ُ َعَلْيهِّ وَ -ّللاَّ نِّيَن بِّ َوالْ  -َسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ ذِّ مِّ ُمْؤمِّ يالتََّعوُّ ي فِّ نِّ يطاَن الشَّ
 .َهَمَزاتِّهِّ 

ْيَطاِن ِفي َهَمَزاِتهِ   .ِمَن الشَّ
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 الكريم اخلضريمعالي الشيخ عبد 

َن  ْيَطانِّ فِّي َهَمَزاتِّهِّ مِّ َي  الشَّ َي  ثوراتَوهِّ اْلَغَضبِّ الَّتِّي ََل َيْملُِّك اإلنسان فيها نفسه، وكأنها هِّ
ةُ  ارِّ َفَتَقُع اْلُمَحادَّ نِّيَن َمَع اْلُكفَّ يُب اْلُمْؤمِّ هِّ اْْلَيةِّ. َفالنََّزَغاُت  ،الَّتِّي َكاَنْت ُتصِّ َفلَِّذلَِّك اتََّصَلْت بَِّهذِّ

"  اْلَغَضبِّ  وثورات رِّ َم فِّي آخِّ ، َوَقْد َتَقدَّ ْنَها فِّي اْْلَيةِّ ُذ مِّ َي اْلُمَتَعوَّ ْيَطانِّ هِّ َن الشَّ األعراف اْلَوارَِّدُة مِّ
 متوفى. بيانه

  .ىتوفً مس 
 " رِّ َم فِّي آخِّ  ."اْلكَِّتابِّ َأْيًضا لوفي أوتوفى، مس األعراف بيانهَوَقْد َتَقدَّ

 اذة.ستعفي أول الكتاب من تفسير اال تعاذةسيعني تفسير اال
بَّاَن "  َثَنا ُسْفَياُن َعْن َأيُّوَب َعْن ُمَحمَّدِّ ْبنِّ حِّ َأنَّ َوُروَِّي َعْن َعلِّي ِّ ْبنِّ َحْربِّ ْبنِّ ُمَحمٍَّد الطَّائِّي ِّ َحدَّ

، َفُذكَِّر َذلَِّك لِّلنَّبِّي ِّ  َن اللَّْيلِّ ُق مِّ ُ -َخالًِّدا َكاَن ُيَؤرَّ َذ بَِّكلَِّماتِّ -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ ، َفَأَمَرُه َأْن َيَتَعوَّ
َقابِّهِّ  ْن َغَضبِّ ّللاَِّّ َوعِّ هِّ  ،ّللاَِّّ التَّامَّةِّ مِّ َبادِّ ْن َشر ِّ عِّ ينِّ َوَأْن َيْحُضُروَن. ،َومِّ َياطِّ ْن َهَمَزاتِّ الشَّ  َومِّ

 .خرج هذام
 طالب: .........

 ........ ابن حبان بالفتح.
 طالب: ........
 .خر الكالم واضح، وال يشهد أحدهما آلعنة كالمه ضعيف، وهذا فيه العنهذا فيه انقطاع
 طالب: .......
 الكالم واضح.

َتابِّ َأبِّي َداُوَد َقاَل ُعَمُر: َوَهْمُزُه اْلَمْوَتُة، َقاَل اْبُن َماَجْه: اْلَمْوَتُة َيْعنِّي اْلُجُنوَن. َوالتَّ "  ُذ َوفِّي كِّ َعوُّ
َن  ، َوَعائًِّذا بَِّك َأْن : اْلُجُنونِّ َوكِّيٌد. َوفِّي قَِّراَءةِّ ُأَبي ٍ َأْيًضا مِّ ينِّ َياطِّ ْن َهَمَزاتِّ الشَّ " َرب ِّ َعائًِّذا بَِّك مِّ

، َوإَِّذا َلمْ  يَن لِّْلَهْمزِّ د ِّ ْنَساَن َكاُنوا ُمعِّ نَُّهْم إَِّذا َحَضُروا اإلِّ  َيْحُضُروَن، َأْي َيُكوُنوا َمعِّي في أموري َفإِّ
يحِّ ُمْسلٍِّم َعْن َجابِّرٍ َيُكْن ُحضُ   ."وٌر َفاَل َهْمٌز. َوفِّي َصحِّ

 .ال شر إال بحضور هألن ؛ذ من شرهمذ من حضورهم أبلغ من التعو  التعو  
ْعُت َرُسوَل ّللاَِّّ  " ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َقاَل: َسمِّ أحدكم عند كل  يحضرإِّنَّ الشيطان »: َيُقولُ  -َصلَّى ّللاَّ

ْنَد َطَعامِّهِّ  همن شأنه حتى يحضر  ءشي ْن  ،عِّ ْط َما َكاَن بَِّها مِّ ُكُم اللُّْقَمُة َفْلُيمِّ ْن َأَحدِّ َذا َسَقَطْت مِّ َفإِّ
ْيَطانِّ  َذا َفَرَغ َفْلَيْلَعْق َأَصابَِّعهُ  ،َأًذى ُثمَّ ْلَيْأُكْلَها َوََل َيَدُعَها لِّلشَّ هِّ  ؛َفإِّ نَُّه ََل َيْدرِّي فِّي َأي ِّ َطَعامِّ  َفإِّ

 .«البركة

ُعونِّ  }َقْوُلُه َتَعاَلى:   ْكرِّ اْلُمْشرِّكِّيَن،  {َحتَّى إِّذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َرب ِّ اْرجِّ َعاَد اْلَكاَلُم إَِّلى ذِّ
ْتنا }أئذا :َأْي َقاُلوا لِّينَ } :إَِّلى َقْولِّهِّ  -{مِّ يُر اأْلَوَّ ْم َوَذكََّرُهْم ُقْدَرَتُه  {إِّْن َهَذا إَِّلَّ َأساطِّ ُثمَّ اْحَتجَّ َعَلْيهِّ

َن َضاَلَلَتُه ءشيَعَلى كل  وَن َعَلى َذلَِّك َحتَّى إَِّذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َتَيقَّ رُّ ، ُثمَّ َقاَل: ُهْم ُمصِّ
يَن َكَفُروا اْلَمالئَِّكةُ َوَلْو َترى إِّْذ َيَتَوفَّى ا } َوَعاَيَن اْلَماَلئَِّكَة الَّتِّي َتْقبُِّض ُروَحُه، َكَما َقاَل َتَعاَلى:  {لَّذِّ
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 نسورة املؤمنو-تفسري القرطيب

ُعونِّ }[. 50]األنفال:  ْجَعَة َكْي َيْعَمَل َصالًِّحا فِّيَما َتَركَ  {قاَل َرب ِّ اْرجِّ َوَقْد َيُكوُن اْلَقْوُل  . َتَمنَّى الرَّ
 ُ ، َقاَل ّللاَّ ُ بِّما َنُقولُ َوَيُقوُلوَن فِّي } :-َعزَّ َوَجلَّ -فِّي النَّْفسِّ ُبَنا ّللاَّ ْم َلْوَل ُيَعذ ِّ هِّ المجادلة: [{ َأْنُفسِّ

ُعونِّ } :[. َفَأمَّا َقْوُلهُ 8 ُب َرب ِّهِّ  {اْرجِّ يمِّ  -َعزَّ َوَجلَّ -َوُهَو ُمَخاطِّ ْعنِّي" َجاَء َعَلى َتْعظِّ َوَلْم َيُقْل:" اْرجِّ
. َوقِّيَل: اْسَتَغاُثوا بِّاَّللَِّّ  ْكرِّ لِّْلُمَخاَطبِّ ، فقال قائلهم: رب، ُثمَّ َرَجَع إَِّلى ُمَخاَطَبةِّ أوَلً  -َوَجلَّ  َعزَّ -الذ ِّ

ُعونِّ إلى الدنيا، قاله اْبُن ُجَرْيٍج. َوقِّيَل: إِّنَّ َمْعَنى ُعون } اْلَماَلئَِّكةِّ َفَقاَل: اْرجِّ َهةِّ  {اْرجِّ َعَلى جِّ
ْعنِّي َوَهَكَذا. ْعنِّي َأْرجِّ ْعنِّي َأْرجِّ ، َأْي َأْرجِّ  "التَّْكرِّيرِّ

 .يممن باب التعظ -جل وعال-األول هلل  ىوعل ،لمالئكةالثاني ل ىوعل ،للرجوع على هذافالجمع 
. َقاَل الضَّ 24]ق:  َجَهنََّم{فِّي  }َأْلقِّيا َقاَل اْلُمَزنِّيُّ فِّي َقْولِّهِّ َتَعاَلى:"  اُك:[ َقاَل: َمْعَناُه َأْلقِّ َأْلقِّ  حَّ

ْركِّ   .اْلُمَراُد بِّهِّ َأْهُل الش ِّ
ا بِّاْلَكافِّرِّ َفَقْد َيْسَألُ    ْجَعةِّ ُمْخَتصًّ رِّ ُسوَرةِّ اْلُمَنافِّقِّيَن آُن َكَما فِّي ْلُمْؤمِّ اَها ُقْلُت: َلْيَس ُسَؤاُل الرَّ خِّ

ّللاَِّّ َأْم  ياءا أهو من أولف اضطرارً ى يعر َوَدلَّتِّ اْْلَيُة َعَلى َأنَّ َأَحًدا ََل َيُموُت َحتَّ  َيْأتِّي.َعَلى َما 
ْن َأعْ  ْجَعَة، َفَيْعلَ مِّ َأْعَمُل  ي}َلَعل ِّ  اْلَمْوتِّ َوَذَواقِّهِّ  ْبَل ُنُزولِّ قَ َذلَِّك  ُمواَداءِّ ّللاَِّّ، َوَلْوََل َذلَِّك َلَما َسَأَل الرَّ
 ." {صالِّحاً 

ويعمل  ،خير ليطلب المزيد من هذا الخيرعلى  ستتاب إن كانما من ميت إال طلب الرجعة وا
 وإن كان على غيره يتوب ويسترجع. ،المزيد من ذلك الخير

 " .ُ يُد َأْشَهُد َأْن ََل إَِّلَه إَِّلَّ ّللاَّ هِّ ْعُت َوَتَرْكُت اْلَعَمَل بِّ فِّيَما َضيَّ  يْ أَ َرْكُت{ تَ يما فِّ }َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُيرِّ
 . َن الطَّاَعاتِّ َق. وَ  {}فِّيما َتَرْكتُ : َوقِّيلَ مِّ َن اْلَمالِّ َفَأَتَصدَّ ي َيْسَألُ َضمَُّن َتَردُّ َتتَ " " َلَعلَّ مِّ  ًدا، َوَهَذا الَّذِّ

ُن َنْفَسُه َعَلى ا ْجَعَة َقدِّ اْسَتْيَقَن اْلَعَذاَب، َوُهَو ُيَوط ِّ ٍد. َفالتَّ الِّحِّ َقْطعً لِّ الصَّ ْلَعمَ الرَّ ْن َغْيرِّ َتَردُّ ُد ا مِّ َردُّ
ْنَيا، َوإِّمَّا إَِّلى التَّ  هِّ إَِّلى الدُّ ُع إِّمَّا إَِّلى َرد ِّ َلى عَ إِّْذ َلْيَس  ؛ْن َوفَّْقَتنِّيإِّ ُل َصالًِّحا ْي َأْعمَ ، أَ ْوفِّيقِّ َيْرجِّ

ْنَيا ْن ُوُجودِّ اْلُقْدَرةِّ َوالتَّْوفِّيقِّ َلْو ُردَّ إَِّلى الدُّ  ".َقْطٍع مِّ
نه أ القدر عن هلكن ما يدري ،فيحزم بأنه يعمل صالًحا ،رف حقيقة األمر يقيًناأنه ععلى  مبني

 .{ا}ولو ردوا لعادو  :-عز وجل –لذلك يقول هللا ؛لو أرجع ىُكتب عليه الشقاء حت
ْنَيا، َبلْ  {َكالَّ } " ُجوعِّ إَِّلى الدُّ ْن َأنَُّه ُيَجاُب إَِّلى الرُّ ، َأْي َلْيَس اأْلَْمُر َعَلى َما َيُظنُُّه مِّ هِّ َكلَِّمُة َردٍ   َهذِّ

يَب إَِّلى َما َيْطُلُب َلَما َوفَّى بَِّما َيُقوُل، َكَما َقالَ  . َوقِّيَل: َلْو ُأجِّ يُح فِّي َأْدَراجِّ الر ِّيحِّ  :ُهَو َكاَلٌم َيطِّ
وا َلعاُدوا لِّما ُنُهوا َعْنهُ وَ } ُع إَِّلى ّللاَِّّ  {إِّنَّها َكلَِّمٌة ُهَو قائُِّلها : }َكالَّ َوقِّيلَ [. 28نعام: ]األ  {َلْو ُردُّ َتْرجِّ

َر َنْفًسا إَِّذا َجاَء َأَجُلَها، َوَأْخَبَر بِّأَ  ، َوَقْد َأْخَبَر َأنَُّه َلْن ُيَؤخ ِّ  َهَذا نَّ َتَعاَلى، َأْي ََل ُخْلَف فِّي َخَبرِّهِّ
ُن. َوقِّيلَ  ، َوَلكِّْن ََل َتْنَفُع.  قائُِّلها{إِّنَّها َكلَِّمٌة ُهَو } اْلَكافَِّر ََل ُيْؤمِّ ْنَد اْلَمْوتِّ ْم َبْرَزخٌ }عِّ ْن َورائِّهِّ  {َومِّ

ْن  ْم. َوقِّيَل: مِّ يهِّ ْم َوَبْيَن َأْيدِّ ْن َأَمامِّهِّ مْ َأْي َومِّ ٌز َبْيَن اْلَمْوتِّ  َبْرَزٌخ{}. َخْلفِّهِّ ، َقاَلُه َأْي َحاجِّ  َواْلَبْعثِّ
جُ  ُز َبْيَن اْلَمْوتِّ َوالرُّ ٍد َأْيًضا َأنَّ اْلَبْرَزَخ ُهَو اْلَحاجِّ ٌد َواْبُن َزْيٍد. َوَعْن ُمَجاهِّ اُك َوُمَجاهِّ حَّ وعِّ إَِّلى الضَّ
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َرةِّ. ْنَيا َواْْلخِّ : ُهَو َما َبْيَن الدُّ اكِّ حَّ ْنَيا. َوَعنِّ الضَّ َجاٌب. :اْبُن َعبَّاسٍ  وعن الدُّ : َأَجٌل. وعن حِّ يُّ د ِّ  السُّ
ْنَيا. َوقِّيَقَتاَدةُ  وعن يَسى ل:: َبقِّيَُّة الدُّ ْمَهاُل إَِّلى َيْومِّ اْلقَِّياَمةِّ، َحَكاُه اْبُن عِّ : ُهَو . وقال اإلِّ اْلَكْلبِّيُّ

هِّ اأْلَْقَوا ، َوَبْيَنُهَما َأْرَبُعوَن َسَنًة. َوَهذِّ ٍز َبْيَن َشْيَئْينِّ اأْلََجُل َما َبْيَن النَّْفَخَتْينِّ ُل ُمَتَقارَِّبٌة. َوُكلُّ َحاجِّ
 َفُهَو َبْرَزٌخ. 

ْن َوقْ  َرةِّ مِّ ْنَيا َواْْلخِّ . َواْلَبْرَزُخ َما َبْيَن الدُّ ْيَئْينِّ ُز َبْيَن الشَّ : اْلَبْرَزُخ اْلَحاجِّ تِّ اْلَمْوتِّ إَِّلى َقاَل اْلَجْوَهرِّيُّ
، َفَمْن َماَت َفَقْد َدَخَل فِّي  ْن اْلَبْعثِّ ُ ُفاَلًنا َفَقْد َصاَر مِّ َم ّللاَّ : َرحِّ ْعبِّي ِّ . َوَقاَل َرُجٌل بَِّحْضَرةِّ الشَّ اْلَبْرَزخِّ

َن الدُّ  ، َوَلْيَس مِّ ْن َأْهلِّ اْلَبْرَزخِّ َرةِّ، َوَلكِّنَُّه َصاَر مِّ ْن َأْهلِّ اْْلخِّ ْر مِّ َرةِّ! َفَقاَل: َلْم َيصِّ ْنَيا َوََل َأْهلِّ اْْلخِّ
َرةِّ. َوُأضِّ  َن اْْلخِّ َضاَفةِّ المصدر "يفَ مِّ َنَُّه َظْرُف َزَماٍن، َواْلُمَراُد بِّاإلِّ   .َيْومِّ" إَِّلى" ُيْبَعُثوَن" ألِّ

والبرزخ هو الحاجز بين  ،يوم البعث إلىطلب هو ي ،هو المصدر ، البعثالبعثيعني إلى يوم 
  .الدنيا واآلخرة

 .... طالب:
ويكون في البرزخ الحاجز  ،فمن مات قامت قيامته ،وليس قيامته العامة ،قامت قيامته الخاصة

 البعث. إلىالقيامة الكبرى  إلىبين الدنيا واآلخرة بالنسبة له 
ورِّ َفال َأْنساَب َبْيَنُهْم َيْوَمئٍِّذ َوَل }"   [.101 :المؤمنون ]َيَتساَءُلوَن{َفإِّذا ُنفَِّخ فِّي الصُّ

{َفإِّذا ُنفَِّخ فِّي }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ورِّ َيُة.  اْلُمَرادُ  الصُّ َفال َأْنساَب َبْيَنُهْم َيْوَمئٍِّذ }بَِّهَذا النَّْفخِّ النَّْفَخُة الثَّانِّ
ْنَيا،  {َوَل َيَتساَءُلونَ  ُروَن بَِّها فِّي الدُّ َرةِّ َكَما َيْفَتخِّ ُروَن بِّاأْلَْنَسابِّ فِّي اْْلخِّ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: ََل َيْفَتخِّ

ْن َأي ِّ َنَسٍب، َوََل  ْن َأي ِّ َقبِّيَلٍة َأْنَت َوََل مِّ ْنَيا، مِّ َوََل َيَتَساَءُلوَن فِّيَها َكَما َيَتَساَءُلوَن فِّي الدُّ
يَن ُيْصَعُق من في لِّهَ  ؛َيَتَعاَرُفونَ  ْولِّ َما َأْذَهَلُهْم. َوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َأنَّ َذلَِّك فِّي النَّْفَخةِّ اأْلُوَلى حِّ

ُ َفاَل َأْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمئٍِّذ َوََل َيَتَساَءُلونَ   ."السموات َوَمْن فِّي اأْلَْرضِّ إَِّلَّ َمْن َشاَء ّللاَّ
الدنيا ويلقون لها  في األشياء التي كانت تثار في مجالسهمِمثل هذه األمور وهذه األسئلة وهذه 

ويغفلون عن كل  ؟وعملك ؟وكيف تكون أنت ؟ومن أي بلد أنت ؟من أي قبيلة أنت ؛أسماعهم
فكيف  ،واألمر أشد من ذلك ،يغفلون عن رؤية العورات الرجال والنشاء حفاة عراة  اكانو  اإذ ،ءشي

 .سؤال أخرى فيهاينتبهون لمثل هذه األشياء وفي هذا الموطن ال سؤال مع أنه في مواطن 
َذا ُهْم قَِّياٌم َيْنُظُروَن، َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن. َوَسَأَل َرجُ "  ٌل ُثمَّ ُنفَِّخ فِّيهِّ ُأْخَرى َفإِّ

هِّ اْْلَيةِّ  [ 50]الصافات:  َيَتساَءُلوَن{َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعلى َبْعٍض }: َوَقْولِّهِّ  اْبَن َعبَّاٍس َعْن َهذِّ
، َفاَل َأْنَساَب َوََل َتسَ  َنَُّه ََل َيْبَقى َعَلى اأْلَْرضِّ َحيٌّ اُؤَل. َفَقاَل: ََل َيَتَساَءُلوَن فِّي النَّْفَخةِّ اأْلُوَلى، ألِّ

نَُّهْم إَِّذا َدَخُلوا اْلَجنََّة َتَساَءُلوا. َوَقاَل اْبُن  "َيَتساَءُلوَن{ْعٍض َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعلى بَ } َقْوُلهُ َوَأمَّا  َفإِّ
َيَة. َوَقاَل َأُبو ُعَمَر َزاَذاُن: َدَخْلُت َعَلى اْبنِّ مَ  هِّ اْْلَيةِّ النَّْفَخَة الثَّانِّ ْسُعوٍد َمْسُعوٍد: إِّنََّما َعَنى فِّي َهذِّ

واليمنة قد سبقوني إليه، فناديت بأعلى صوت: َيا َعْبَد ّللاَِّّ ْبَن َمْسُعوٍد! َفَوَجْدُت َأْصَحاَب اْلَخْيرِّ 
ْن َأْجلِّ َأن ِّي َرُجٌل َأْعَجمِّيٌّ َأْدَنْيَت َهُؤََلءِّ َوَأْقَصْيَتنِّي! َفَقاَل: اْدُنْه، َفَدَنْوُت، َحتَّى َما َكاَن بَ  ْينِّي مِّ



                                                                            ) 
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ْعُتُه َيُقوُل: ُيْؤَخذُ  لِّيَن َوَبْيَنُه َجلِّيٌس َفَسمِّ  بَِّيدِّ اْلَعْبدِّ َأوِّ اأْلََمةِّ َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ َفُيْنَصُب َعَلى ُرُءوسِّ اأْلَوَّ
ي ُمَناٍد: َهَذا ُفاَلُن ْبُن فالن، ومن َكاَن َلُه َحقٌّ َفْلَيْأتِّ إَِّلى َحق ِّهِّ، َفَتْفَرُح اْلمَ  رِّيَن ُثمَّ ُيَنادِّ ْرَأُة َواْْلخِّ

يَها َأْو َعَلى اْبنَِّها، ُثمَّ َقَرَأ اْبُن َمْسُعودٍ َأْن َيُدوَر َلَها اْلَحقُّ عَ  َها َأْو َعَلى َأخِّ  :َلى َأبِّيَها َأْو َعَلى َزْوجِّ
بُّ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى { َيْوَمئٍِّذ َوَل َيَتساَءُلونَ َفال َأْنساَب َبْيَنُهمْ }  {ُحُقوَقُهمْ  آتِّ َهُؤََلءِّ } :َفَيُقوُل الرَّ

مْ َفَيُقوُل: َيا َرب ِّ قَ  ْن َأْيَن ُأوتِّيهِّ ْنَيا َفمِّ  .""طظكْد َفنَِّيتِّ الدُّ
ضائع والب م يتبادالن به األمواله ،فنيت الدنيا وانتهت بما لها وما عليها ،نعم ال درهم وال متاع

 السيئات.فيه إال الحسنات و ما  ،ال درهم وال دينار انتهى،
بُّ لِّْلَماَلئَِّكةِّ:  " ْن َفَيُقوُل الرَّ  َفإِّْن َكاَن َولِّيًّا َّللَِِّّّ  ،تِّهَقْدرِّ َطلِّبَ بِّ ْنَساٍن لَّ إِّ َحَسَناتِّهِّ َفَأْعُطوا كُ ُخُذوا مِّ

ُفَها ّللاَُّ  ْن َخْرَدٍل َفُيَضاعِّ ْثَقاُل َحبٍَّة مِّ ْن َحَسَناتِّهِّ مِّ َلُه بَِّها الجنة، ثم قرأ ى َحتَّى ُيدْ  َتَعالَ َفَضَلْت مِّ خِّ
ْثقاَل َذرٍَّة َوإِّْن َتُك َحَسنَ  إِّنَّ } :ابن مسعود َ ََل َيْظلُِّم مِّ ْفها ًة ُيضّللاَّ ْن وَ اعِّ يمًا{ُدْنُه َأْجرًا لَ ُيْؤتِّ مِّ  َعظِّ

! َفنَِّيْت  [40]النساء:  ُ قَِّي َطالُِّبوُه َوبَ َحَسَناتُ  َوإِّْن َكاَن َشقِّيًّا َقاَلتِّ اْلَماَلئَِّكُة: َرب ِّ َن، َفَيُقوُل ّللاَّ
يُفوَها إَِّلى َسي َِّئاتِّهِّ َوصُ َتَعاَلى: )ُخُذوا  ْم َفَأضِّ ْن َأْعَمالِّهِّ وا مِّ  (.لى جهنمإُه صكا لَ كُّ

يُنُه َفُأولئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن  وَ } :قوله تعالي ْت مَ خَ َمْن َفَمْن َثُقَلْت َموازِّ ُرو ُه َفأُ وازِّينُ فَّ يَن َخسِّ ا ولئَِّك الَّذِّ
 .[103-102: المؤمنون ]"{َجَهنََّم خالُِّدونَ  فِّي َأْنُفَسُهمْ 

 .تقدم الكالم فيهما
ُكْنُتْم بِّها ْم فَ ى َعَلْيكُ ي ُتْتلُكْن آياتِّ تَ َأَلْم  النَّاُر َوُهْم فِّيها كالُِّحونَ َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم .} :تعالىقوله "

ُبونَ   .[105-104 المؤمنون:]{ُتَكذ ِّ
ْنهُ بِّمَ  "َوُيَقاُل" َتْنَفحُ  {َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّارُ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ْتُهْم نَ  } :ْعَناُه: َومِّ ْن َعذابِّ ْفَحٌة مِّ َوَلئِّْن َمسَّ

" َتْلَفُح َأْبَلُغ َبْأًسا، ُيَقالُ 46]األنبياء:  {َرب َِّك"   "ر َِّها َأْحَرَقْتُه.ُموُم بِّحَ السَّ وَ لنَّاُر : َلَفَحْتُه ا[. إَِّلَّ َأنَّ
 .سمومها بدون مباشرةوالنفح قد يكون من  ،يعني باشرته

ْيفِّ َلْفَحًة إذا ضربته به " بَّاٍس: اَل اْبُن عَ قَ  {ُحونَ ها كالِّ َوُهْم فِّي}. َخفِّيَفةً ضربة َوَلَفْحُتُه بِّالسَّ
ٌر فِّي ُعُبوسٍ    .َعابُِّسونَ  ي َقْد َتَشمََّرْت َشفَ وَ  . َوَقاَل َأْهُل اللَُّغةِّ: اْلُكُلوُح َتَكشُّ َدْت َوبَ َتاُه اْلَكالُِّح: الَّذِّ

 :أسنانه. قال األعمش
ْثَل َلُه  ْدقِّ َعنِّ النَّابِّ َكلَ  ...َوَلُه اْلُمْقَدُم ََل مِّ  حْ َساَعَة الش ِّ

ُجُل ُكُلوًحا َوكَوَقدْ  يدٌ  َكَلَح الرَّ  اَلًحا. َوَما َأْقَبَح َكْلَحَتُه، ُيَراُد بِّهِّ اْلَفُم َوَما َحَواَلْيهِّ. َوَدْهٌر َكالٌِّح َأْي َشدِّ

يُدُه.  {فِّيها كالُِّحونَ  َوُهمْ } َأْيًضاَوَعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس  . ي َكَلَح َوَتَقلََّصْت َشَفَتاُه َوَساَل َصدِّ يُد َكالَّذِّ ُيرِّ
، َوَقْد َبَدْت َأْسَناُنُه َوَقَلَصْت َشَفَتاُه. َوفِّي  َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َأَلْم َتَر إَِّلى الرَّْأسِّ اْلُمَشيَّطِّ بِّالنَّارِّ

يٍد اْلُخْدرِّي ِّ َعنِّ النَّ  يُّ َعْن َأبِّي َسعِّ ذِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -بِّي ِّ الت ِّْرمِّ  {كالُِّحونَ َوُهْم فِّيها } » َقاَل: -َصلَّى ّللاَّ
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ْفَلى َحتَّى »:-َقالَ - َي َشَفُتُه السُّ هِّ َوَتْسَتْرخِّ َتْشوِّيُه النَّارِّ َفَتْقلُِّص َشَفُتُه اْلُعْلَيا َحتَّى َتْبُلَغ َوَسَط َرْأسِّ
َتهُ  يٌث   :َقالَ  «َتْضرَِّب ُسرَّ   .غريب َحَسٌن صحيحَهَذا َحدِّ

 فيه حسن؟
 طالب: .........

 غريب. فيه حسن عندك؟ َحِديٌث صحيحهذا 
 طالب: ......

 األصل فيه؟
 طالب: ..........

ْقَوُتَنا َوُكنَّا َقْوًما َضال ِّيَن )} ْنَها َفإِّْن ُعْدَنا َفإِّنَّا 106َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت َعَلْيَنا شِّ ( َربََّنا َأْخرِّْجَنا مِّ
 [.108 -106]المؤمنون: {( َقاَل اْخَسُئوا فِّيَها َوََل ُتَكل ُِّمونِّ 107َظالُِّموَن )

ْقَوُتنا{قاُلوا َربَّنا َغَلَبْت َعَلْينا }َقْوُلُه َتَعاَلى: و  مٍ  قَِّراَءةُ  شِّ يَنةِّ َوَأبِّي َعْمٍرو َوَعاصِّ ْقَوُتنا : َأْهلِّ اْلَمدِّ  ،شِّ
. َوُيَقالُ  َوَقَرأَ  هِّ اْلقَِّراَءُة َمْروِّيٌَّة َعنِّ اْبنِّ َمْسُعوٍد َواْلَحَسنِّ ًما:" َشَقاَوُتَنا". َوَهذِّ : اْلُكوفِّيُّوَن إَِّلَّ َعاصِّ
. َوَأْحَسُن َما قِّيَل فِّي َمْعَناُه: َغَلَبْت َعَلْيَنا َلذَّاُتَنا َوَأْهَواُؤَناَشَقا  .ٌء َوَشًقا، بِّاْلَمد ِّ َواْلَقْصرِّ

 التي صارت سبًبا لشقائنا. َلذَّاُتَنا َوأَْهَواُؤَنا التي صارت سبًبا لشقائنا،
ُ  ؛ْقَوةً ى اللَّذَّاتِّ َواأْلَْهَواَء شَفَسمَّ   َيانِّ إَِّلْيَها، َكَما َقاَل ّللاَّ َنَُّهَما ُيَؤد ِّ يَن  }إِّنَّ  :-َعزَّ َوَجلَّ -ألِّ الَّذِّ

ْم  هِّ ْم إَِّلى  ؛[10]النساء:  نارًا{َيْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ُظْلمًا إِّنَّما َيْأُكُلوَن فِّي ُبُطونِّ يهِّ ألَِّنَّ َذلَِّك ُيَؤد ِّ
. َوقِّيَل:  َك َوكتبَما َسَبَق فِّي النَّارِّ ْلمِّ َقاَوةِّ. َوقِّيلَ  تعِّ َن الشَّ ُحْسُن الظَّن ِّ  :َعَلْيَنا فِّي ُأم ِّ اْلكَِّتابِّ مِّ

َوَلْيَس   .َأْي ُكنَّا فِّي فِّْعلَِّنا َضال ِّيَن َعنِّ اْلُهَدى {َوُكنَّا َقْومًا ضال ِّينَ }. بِّاْلَخْلقِّ بِّالنَّْفسِّ َوُسوُء الظَّن ِّ 
ْنُهمْ  نَّا }إِّنََّما ُهَو إِّْقَراٌر، َوَيُدلُّ َعَلى َذلَِّك َقْوُلُهْم:  ،َهَذا اْعتَِّذاٌر مِّ ْنها َفإِّْن ُعْدنا َفإِّ َربَّنا َأْخرِّْجنا مِّ

. َطَلُبواظالُِّموَن{  ْنَد اْلَمْوتِّ ْنَيا َكَما َطَلُبوَها عِّ ْجَعَة إَِّلى الدُّ  الرَّ
َنا بِّاْلَعْودِّ إَِّلْيهِّ َفُيَجاُبوَن بعد ألف سنة {َفإِّنَّا ظالُِّمونَ } إَِّلى اْلُكْفرِّ  {َفإِّْن ُعْدنا} َْنُفسِّ اْخَسُؤا فِّيها }: ألِّ

{َوَل  : اْخَسْأ، َأيِّ اْبُعْد. َخَسْأُت اْلَكْلَب َخْسًئا َطَرْدُتُه.  َأيِّ  ُتَكل ُِّمونِّ اْبُعُدوا فِّي َجَهنََّم، َكَما ُيَقاُل لِّْلَكْلبِّ
هِّ   خسًوا. َوَخَسَأ اْلَكْلُب بَِّنْفسِّ

 .ُخُسوًءا 
ى. ُخُسوًءا، ى َوََل َيَتَعدَّ  َيَتَعدَّ

 يعني مرة يتعدى بنفسه، ومرة بالحرف.
يُد ْبُن َأبِّي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َيذْ   َثَنا َسعِّ ُكُرُه َعْن َواْنَخَسَأ اْلَكْلُب َأْيًضا. َوَذَكَر اْبُن اْلُمَباَركِّ َقاَل: َحدَّ
يُبُهْم  بن العاص ي َأيُّوَب عن عبد هللا بن عمروَأبِّ  َقاَل: إِّنَّ َأْهَل َجَهنََّم َيْدُعوَن َمالًِّكا َفاَل ُيجِّ

ْم: إِّنَُّكْم َماكُِّثونَ  يَن َعاًما، ُثمَّ َيُردُّ َعَلْيهِّ  .َدْعَوُتُهْم َعَلى َمالٍِّك َوَرب ِّ َمالِّكٍ  -َوّللاَِّّ –َقاَل: َهاَنْت  .َأْرَبعِّ



                                                                            ) 
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ْنها  : }َربَّناُلونَ َفَيُقو َقاَل: ُثمَّ َيْدُعوَن َربَُّهْم  ْقَوُتنا َوُكنَّا َقْومًا ضال ِّيَن. َربَّنا َأْخرِّْجنا مِّ َغَلَبْت َعَلْينا شِّ
ْم اْخَسُئوا {َفإِّْن ُعْدنا َفإِّنَّا ظالُِّمونَ  . َقاَل: ُثمَّ َيُردُّ َعَلْيهِّ َتْينِّ ْنَيا َمرَّ . َقاَل: َفَيْسُكُت َعْنُهْم َقْدَر الدُّ

َفَوّللاَِّّ َما َنَبَس اْلَقْوُم َبْعَدَها بَِّكلَِّمٍة، َوَما ُهَو إَل الزفير والشهيق من نار جهنم َفَشبََّه فِّيَها. َقاَل: 
ُرَها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعا بمعناه من حيث  ُلَها َزفِّيٌر َوآخِّ ، َأوَّ يرِّ َأْصَواَتُهْم بَِّصْوتِّ اْلَحمِّ

ْرَداءِّ   ".َأبِّي الدَّ
 الحديث؟ هذا تكلم على

. قال هو عند الترمذي مطوًَل من حديث أبي الدرداء، وصوب فيه الوقف وسيأتيلب: طا
  .ضعفه األلبانيوالحديث 

 .ضعفه مرفوًعا ا،يعني مرفوعً 
 .طالب: ............

 .-نسأل هللا العافية–منتصف رأسه  إلىتشويه النار وتقلص شفتاه العليا 
  .ذكر أنه ضعيف .طالب: ............

 نسأل-لوح في لغة العرب هذا معناه كالو  ،لكنه وعيد شديد تشهد له اآلية ،كل حال على مضعف
 .-العافية

، أَ " َمارِّ ارِّ فِّي النَّارِّ َكَصْوتِّ اْلحِّ لُ َوَقاَل َقَتاَدُة: َصْوُت اْلُكفَّ ُرُه ُه َزفِّ وَّ يٌق. َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ شَ يٌر َوآخِّ : هِّ
يُر َلُهْم ُنَباٌح َكُنَباحِّ الْ  . َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب َيصِّ يُّ اْلقُ  كِّاَلبِّ نَّارِّ ْو ُذكَِّر لِّي َأنَّ َأْهَل ال: َبَلَغنِّي أَ َرظِّ

، َوَقْد َذَكْرَناهُ اْلَخَبَر بُِّطولِّهِّ، َذَكَرُه اْبُن اْلُمَبارَ  .اْسَتَغاُثوا بِّاْلَخَزَنةِّ  : الِّهِّ فِّي التَّ  بَِّكمَ كِّ رِّهِّ ْذكَِّرةِّ، َوفِّي آخِّ
ُ، ُثمَّ  ُبوَن{ُتْم بِّها ْيُكْم َفُكنْ ْتلى َعلَ تِّي تُ َتُكْن آيا َأَلمْ } َناَداُهمُثمَّ َمَكَث َعْنُهْم َما َشاَء ّللاَّ ا َفَلمَّ  َقاَل: ُتَكذ ِّ

ُعوا َصْوَتُه َقاُلوا ْنَد ذَ  :َسمِّ ْقَوُتناَلْينا نا َغَلَبْت عَ َربَّ } :لِّكَ اْْلَن َيْرَحُمَنا َربَُّنا، َفَقاُلوا عِّ َتاُب " َأيِّ اْلكِّ {شِّ
ي ُكتَِّب َعَلْيَنا نَّاإِّْن عُ فَ ْنها َوُكنَّا َقْومًا ضال ِّيَن. َربَّنا َأْخرِّْجنا مِّ } ،الَّذِّ  فقال عند ذلك: {ظالُِّمون  ْدنا َفإِّ

َعاُء وَ  َفاْنَقَطعَ  ،{ُتَكل ُِّمونِّ اْخَسُؤا فِّيها َوَل } ْنَد َذلَِّك الدُّ َضُهْم َعَلى َبْعٍض َيْنَبُح َأْقَبَل َبعْ َجاُء، وَ الرَّ عِّ
 .َبْعُضُهْم في وجوه بعض، وأطبقت عليهم

ي َيُقوُلوَن َربََّنا } قوله تعالى: َبادِّ ْن عِّ مِّ َنا َواْرَحمْ فِّْر لَ ا َفاغْ آَمنَّ إِّنَُّه َكاَن َفرِّيٌق مِّ يَن َنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاحِّ
ْكرِّي َوُكْنُتمْ 109) يًّا َحتَّى َأْنَسْوُكْم ذِّ ْخرِّ نْ ( َفاتََّخْذُتُموُهْم سِّ ( إِّن ِّي َجَزْيُتُهُم 110ْضَحُكوَن )ُهْم تَ  مِّ

 {.اْلَيْوَم بَِّما َصَبُروا َأنَُّهْم ُهُم اْلَفائُِّزونَ 
ي َيُقوُلوَن َربَّنا آَمنَّا َفاْغفِّْر َلنا}َقْوُلُه َتَعاَلى:  بادِّ ْن عِّ ٌد: ُهْم  {إِّنَُّه كاَن َفرِّيٌق مِّ اْْلَيَة. َقاَل ُمَجاهِّ

يَن، َكاَن َأُبو َجْهٍل َوَأْصَحاُبُه َيْهَزُءونَ  ْن ُضَعَفاءِّ اْلُمْسلِّمِّ  بِّاَلٌل َوَخبَّاٌب َوُصَهْيٌب، َوُفاَلٌن َوُفاَلٌن مِّ
ْم.  ْخرِّيًّا}بِّهِّ م ِّ قراءة نافع وحمزة والكسائي ها هنا َوفِّي" ص ". َوَكَسَر  {َفاتََّخْذُتُموُهْم سِّ بِّالضَّ

، َواْلمَ  ؤِّ َهةِّ التََّهزُّ ْن جِّ َق َأُبو َعْمٍرو َبْيَنُهَما، َفَجَعَل اْلَمْكُسوَرَة مِّ اُس: َوَفرَّ ْضُموَمَة اْلَباُقوَن. َقاَل النَّحَّ
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َهةِّ ال ْن جِّ يَبَوْيهِّ َوََل اْلكَِّسائِّيُّ َوََل اْلَفرَّاُء. َقاَل مِّ ْخَرةِّ، َوََل َيْعرُِّف َهَذا التَّْفرِّيَق اْلَخلِّيُل َوََل سِّ سُّ
. َوَحَكى الثَّْعَلبِّيُّ َعنِّ   :اْلكَِّسائِّيُّ  يٌّ يٌّ َولِّج ِّ ، َوُلج ِّ يٌّ يٌّ َوُعصِّ صِّ ٍد، َكَما ُيَقاُل: عِّ ُهَما ُلَغَتانِّ بَِّمْعًنى َواحِّ

ْستِّْهَزاءِّ والسخرية باا ي َذَكَرُه َأُبو َعْمٍرو، َوَأنَّ اْلَكْسَر بَِّمْعَنى اَلِّ : اْلَفْرَق الَّذِّ قول، لْلكَِّسائِّي ِّ َواْلَفرَّاءِّ
. بعوالضم بمعنى التسخير واَلست  اد بِّاْلفِّْعلِّ

، َوَأمَّا التَّْأوِّيُل َفاَل َيُكوُن. َواْلَكْسُر فِّي َوَقاَل اْلُمَبر ُِّد: إِّنََّما ُيْؤَخُذ التَّْفرِّيُق َبْيَن اْلَمَعانِّي َعنِّ  اْلَعَربِّ
يًعا ْخرِّيٍ  فِّي اْلَمْعَنَيْينِّ َجمِّ ْثلِّ َهَذا.  ؛سِّ مََّة ُتْسَتْثَقُل فِّي مِّ ْكرِّي{ َحتَّى َأْنَسْوُكْم }ألَِّنَّ الضَّ حتى  أيذِّ

ْكرِّي.  ْم َعْن ذِّ ْستِّْهَزاءِّ بِّهِّ ْنُهْم َتْضَحُكونَ َوُكْنُتْم }اْشَتَغْلُتْم بِّاَلِّ ْنَساَء إَِّلى  {مِّ ْم، َوَأَضاَف اإلِّ اْستِّْهَزاًء بِّهِّ
نِّينَ  نِّيَن إَِّلى  ؛اْلُمْؤمِّ ْم بِّاْلُمْؤمِّ ي ُشْؤمِّ اْستِّْهَزائِّهِّ ، َوَتَعد ِّ ْكرِّهِّ ْم َعْن ذِّ ْشتَِّغالِّهِّ َنَُّهْم َكاُنوا َسَبًبا َلِّ ألِّ

ْم.  . َأَذاُكْم، َوَصَبُروا َعَلى َطاَعتِّي َعَلىَصَبُروا{ َزْيُتُهُم اْلَيْوَم بِّما إِّن ِّي جَ } اْستِّياَلءِّ اْلُكْفرِّ َعَلى ُقُلوبِّهِّ
َحْمَزُة َواْلكَِّسائِّيُّ بَِّكْسرِّ اْلَهْمَزةِّ َعَلى اْبتَِّداءِّ اْلَمْدحِّ مَِّن ّللاَِّّ َتَعاَلى َلُهْم:  َقَرأَ اْلفائُِّزوَن{ َأنَُّهْم ُهُم }

يُرُه: إِّن ِّي َجَزْيُتُهُم  ؛َوَفَتَح اْلَباُقونَ  َنَُّهْم ُهُم اْلَفائُِّزوَن. َوَيُجوُز َنْصُبُه بُِّوُقوعِّ اْلَجَزاءِّ َعَلْيهِّ، َتْقدِّ َأْي ألِّ
رِّ  يَن الَّ  : }َفاْلَيْومَ اْلُمَطف ِّفِّينَ اْلَيْوَم اْلَفْوَز بِّاْلَجنَّةِّ. ُقْلُت: َوُيْنَظُر إَِّلى َمْعَنى َهَذا َقْوُلُه َتَعاَلى فِّي آخِّ ذِّ

ارِّ َيْضَحُكونَ  َن اْلُكفَّ وَرةِّ، َعَلى َما َيْأتِّي َبَياُنُه 34: المطففين] {آَمُنوا مِّ رِّ السُّ  ُهَناَك إِّنْ [ إَِّلى آخِّ
َعَفاءِّ َواْلَمَسا ْستِّْهَزاءِّ بِّالضُّ َيةِّ َواَلِّ ْخرِّ َن السُّ يُر مِّ ْن َهَذا: التَّْحذِّ ُ َتَعاَلى. َوُيْسَتَفاُد مِّ كِّينِّ َشاَء ّللاَّ

ْحتَِّقارِّ َلُهمْ   ."َواَلِّ
واالستهزاء بالضعفاء ُيبتلى اإلنسان  السخرية، -العافيةنسأل هللا –نعم هذا يسبب االبتالء 

فعلى المسلم إذا رأى  ،أن هذا من ُكفر النعمة وجحودها إلىإضافة  ،الساخر بهم الُمستهزئ بهم
االستهزاء بأهل الخير والفضل والصالح لفضلهم وخيرهم  بالمأثور، وأما المبتلى أن يدعو
 .-نسأل هللا العافية–هذا خطر عظيم  ،وصالحهم ودينهم

 .طالب: .....
 .وسخريةيجوز فيها األمران بمعني واحد السخرية 

 .طالب: ............
 .-هللا العافية  نسأل- كفرأما االستهزاء بالدين وأهله من أجله هذا 

 .طالب: ............
بما وجب هللا  اوألنهم قامو  ،ألنهم أهل حسبة ؛بأهل الحسبة واؤ استهز بالوصف  واؤ ستهز نعم إذا ا

بشعيرة من شعائر  واؤ استهز ألنهم  ؛نفاق ُيخرج عن الملة هذا، -العافيةهللا  نسأل–عليه هذا نفاق 
من أهل الحسبة وإن كان  ،وعداوة ومشاكل اءخر شحنة وبغضآأما شخص بينه وبين  ،الدين

  .ختلف األمرفاستهزأ به لذاته ا
 طالب".......



                                                                            ) 
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 نسورة املؤمنو-تفسري القرطيب

 جد شخص يزيد عما شرع هللا له من وجوب األمر والنهي أي يزيدو  لكن لو ،هذا صميم عمله
 .بأس بها ال ذلك بأن يتصف بوصف غير مطلوب شرعً على 

 .طالب: ............
 .-هللا العافية نسأل- هذا خطر عظيمفون الناس ؤ إذا كان قصده أن هذه الشعيرة َتَدُخل في ش

 .طالب: ............
 هذه شعيرة من شعائر الدين.

ْم فِّيَما ََل ُيْغنِّي، َوأَ " ْشتَِّغالِّ بِّهِّ ْم َواَلِّ ْزَراءِّ َعَلْيهِّ ٌد مَِّن ّللاَِّّ لَِّك مُ نَّ ذَ َواإلِّ  -.عز وجل- ْبعِّ
نِّيَن  َقاُلوا َلبِّْثَنا َيوْ } يَن َقاَل إِّنْ َض َيْوٍم َفاْو َبعْ أَ ًما َقاَل َكْم َلبِّْثُتْم فِّي اأْلَْرضِّ َعَدَد سِّ َلبِّْثُتْم  ْسَألِّ اْلَعاد ِّ

 [.114 -112]المؤمنون:  {.إَِّلَّ َقلِّياًل َلْو َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 
{َكْم َلبِّْثُتْم فِّي  قالَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  . َوقِّ اْلُقبُ  : َيْعنِّي فِّيقِّيلَ  اأْلَْرضِّ ةِّ يَل: ُهَو سُ ورِّ َؤاٌل َلُهْم َعْن ُمدَّ

ْنَيا. َوَهَذا  ْم فِّي الدُّ َؤاُل لِّْلُمْشرِّكِّيَن فِّي َعَرَصاَحَياتِّهِّ . َأْو فِّي القَِّياَمةِّ تِّ الْ السُّ نِّينَ } نَّارِّ حِّ بَِّفتْ  {َعَدَد سِّ
 ."َعَلى َأنَُّه َجْمٌع ُمَسلَّمٌ  النُّونِّ 

ملحق  ،ملحق بههو و  ،يعني جمع سالم يعني جمع مذكر سالم ،أنه جمع ُمسلمعلى  ،جمع مسلم
  .بجمع المذكر

ُنَها. " َن اْلَعَربِّ َمْن َيْخفُِّضَها َوُيَنو ِّ ةَ َأْنَسا {ْومٍ يَ َبْعَض   َأوْ قاُلوا َلبِّْثنا َيْوماً }َومِّ َة اْلَعَذابِّ ُمدَّ دَّ  ُهْم شِّ
. َوقِّيَل: ألَِّنَّ اْلَعَذاَب ُرفَِّع َعْنُهْم َبيْ  ْم فِّي اْلُقُبورِّ َن الْ َتْينِّ َفَنسَ لنَّْفخَ َن اُمْكثِّهِّ َعَذابِّ ْوا َما َكاُنوا فِّيهِّ مِّ

َن  ْم. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َأْنَساُهْم َما َكاُنوا فِّيهِّ مِّ ،  النَّْفَخةِّ ابِّ مِّنَ ذَ ْلعَ افِّي ُقُبورِّهِّ َيةِّ  اأْلُوَلى إَِّلى الثَّانِّ
ْن أحد قتله  َب بِّيٍ  إِّ ةِّ نَ ا َأْو َماَت بَِّحْضرَ أو قتل نبيًّ  نبيَوَذلَِّك َأنَُّه َلْيَس مِّ ْن َساَعةِّ َيُموُت مِّ َلَّ ُعذ ِّ

َيُة. وَ ى ُيْنَفَخ الَحتَّ  ءِّ َماَكالْ  َسُك َعْنُه اْلَعَذاُب َفَيُكون إَِّلى النَّْفَخةِّ اأْلُوَلى، ُثمَّ ُيمْ  ُروا قِّيَل: اْسَتْقَص ثَّانِّ
َة ل ْنَيا َوفِّي القبور ور ُمدَّ ْم فِّي الدُّ يَفسْ } .دهيصدم ها بالنسبة إلى ما ه يسيرً أو ْبثِّهِّ َأْي  {نَئلِّ اْلعاد ِّ

يَناُه، أَ  نَّا َقْد َنسِّ يَن َيْعرُِّفوَن َذلَِّك َفإِّ اَب الَّذِّ يَن َكاُنوا َمَعَنا فِّي ااَلئَِّكَة ْلمَ ااْسَألِّ ْو فَ َسلِّ اْلُحسَّ ْنَيا، الَّذِّ لدُّ
دٍ  ُل َقْوُل َقَتاَدَة، َوالثَّانِّي َقْوُل ُمَجاهِّ   .اأْلَوَّ

:" ُقْل َكْم َلبِّْثُتْم فِّ  "ي اأْلَ َوَقَرَأ اْبُن َكثِّيٍر َوَحْمَزُة َواْلكَِّسائِّيُّ ُل َثاَلَثَة مَ َعَلى اأْلَمْ  ْرضِّ . َوَيْحَتمِّ  َعاٍن: رِّ
دِّ رِّ لِّلْ َكْم َلبِّْثُتْم، َفُأْخرَِّج اْلَكاَلُم َمْخَرَج اأْلَمْ  ُقوُلواَأَحُدَها:  ْعَنى اْلَجَماَعُة، إِّْذ َكاَن اْلمَ  َواْلُمَرادُ  َواحِّ

 َمْفُهوًما. 
ْم فِّي اْدرِّ ُمكْ ْن قَ عَ َيُكوَن َأْمًرا لِّْلَمَلكِّ لَِّيْسَأَلُهْم َيْوَم اْلَبْعثِّ  َأنْ الثَّاني:   ْنَيا. لدُّ ثِّهِّ

 َأْو َأَراَد ُقْل َأيَُّها اْلَكافُِّر َكْم َلبِّْثُتْم، َوُهَو الثَّالُِّث. 
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ُ َتَعاَلى َلُهْم، َأْو َقاَلتِّ اْلَماَلئَِّكةُ  ، َأْي َقاَل ّللاَّ  أَلُهْم َكْم لبثتم. وقر  :اْلَباُقوَن" قاَل َكْم" َعَلى اْلَخَبرِّ
كر من َعَلى الخبر، على ما ذُ  اْلَباُقوَن" قالَ  {َلَّ َقلِّياًل قل إِّْن َلبِّْثُتْم إِّ } ا:حمزة والكسائي أيًض 

لِّ  التأويل  .اأْلَوَّ
لِ  في كر من التأويلعلى ما ذُ     .اأْلَوَّ

لِّ  في كر من التأويلعلى ما ذُ  َأْي َما َلبِّْثُتْم فِّي اأْلَْرضِّ إَِّلَّ َقلِّياًل، َوَذلَِّك َأنَّ ُمْكَثُهْم فِّي اْلُقُبورِّ اأْلَوَّ
ْم فِّي النَّارِّ  ًيا. َوقِّيَل: ُهَو َقلِّيٌل بِّالن ِّْسَبةِّ إَِّلى ُمْكثِّهِّ َهاَيَة له. ؛َوإِّْن َطاَل َكاَن ُمَتَناهِّ َنَُّه ََل نِّ َلْو َأنَُّكْم } ألِّ

 .ذلك {ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

ْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم إَِّلْينَ : }َقْوُلُه َتَعاَلى  [.115]المؤمنون:  {ا ََل ُتْرَجُعونَ َأَفَحسِّ
ْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُكْم َعَبثاً }َقْوُلُه َتَعاَلى:  َقاَب  {َأَفَحسِّ َأْي ُمْهَملِّيَن َكَما ُخلَِّقتِّ اْلَبَهائُِّم ََل َثَواَب َلَها َوََل عِّ

ْثُل َقْولِّهِّ  ْنساُن َأْن ُيْتَرَك  َأَيْحَسبُ } َتَعاَلى:َعَلْيَها، مِّ يُد َكاْلَبَهائِّمِّ ُمْهَماًل 36القيامة: ] ُسدًى{اإلِّ [ ُيرِّ
َ َتَعاَلى َخَلقَ  : إِّنَّ ّللاَّ يُّ اْلَحكِّيُم َأُبو َعْبدِّ ّللاَِّّ ُمَحمَُّد ْبُن َعلِّيٍ  ذِّ  اْلَخْلَق َعبِّيًدا لَِّغْيرِّ َفائَِّدٍة. َقاَل الت ِّْرمِّ

َباَدةِّ َوُيَعاقِّ  َراٌم لَِّيْعُبُدوُه، َفُيثِّيُبُهْم َعَلى اْلعِّ ُبُهْم َعَلى َتْركَِّها، َفإِّْن َعَبُدوُه َفُهُم اْلَيْوَم َلُه َعبِّيٌد َأْحَراٌر كِّ
يََّة َفُهُم اْلَيْوَم َعبِّيٌد ُأبَّاٌق ُسقَّ  ْساَلمِّ، َوإِّْن َرَفُضوا اْلُعُبودِّ ْنَيا، ُمُلوٌك فِّي َدارِّ اإلِّ ق ِّ الدُّ ْن رِّ اٌط لَِّئاٌم، مِّ

. َوَغًدا َأْعَداٌء فِّي السُّ   "ُجونِّ َبْيَن َأْطَباقِّ الن ِّيَرانِّ
 .طالب: ............
 .ملوك في دار السالم
 .طالب: ............

 .فإن عبدوه فهم اليوم له عبيُد أحراٌر كراُم من رق الدنيا وملوك في دار السالم
 ماذا عندك؟

 .طالب: ............
 .ملوك في دار السالم

َب َعَلى اْلَمْصَدرِّ َأوْ " يَبَوْيهِّ َوُقْطُرٍب. َوَقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة: ُهَو ُنصِّ ْنَد سِّ َب َعَلى اْلَحالِّ عِّ  َو" َعَبثًا" ُنصِّ
َنَُّه َمْفُعوٌل َلُه.   " {إَِّلْينا ََل ُتْرَجُعونَ  َوَأنَُّكمْ }ألِّ

ًثا فهو المصدر عبث يعبُث عب علىأو  ،الحال يعني عابثين حال كونكم عابثين علىعبًثا 
 .أو مفعول له من أجل العبث ،عابث

يمِّ من ":ُ بَِّأْعَمالُِّكْم. َقَرَأ َحْمَزُة َواْلكَِّسائِّي   َفُتَجاَزْونَ  ُعوَن" بَِّفْتحِّ التَّاءِّ َوَكْسرِّ اْلجِّ  الرجوع. َتْرجِّ
ُ اْلَملُِّك اْلَحقُّ ََل إِّلَه إَِّلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرشِّ }   [.116]المؤمنون:  اْلَكرِّيمِّ{َفَتعاَلى ّللاَّ

(َتَعاَلى: ) َقْوُلهُ  ُ اْلَملُِّك اْلَحقُّ َرَكاءِّ  َفَتعاَلى ّللاَّ ُ اْلَملُِّك اْلَحقُّ َعنِّ اأْلَْوََلدِّ َوالشُّ َس ّللاَّ َأْي َتَنزََّه َوَتَقدَّ
، َوَعْن َأْن َيْخُلَق َشْيًئا َعَبًثا َأْو َسَفًها َنَُّه اْلَحكِّيُم. ؛ َواأْلَْنَدادِّ  {ََل إِّلَه إَِّلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرشِّ اْلَكرِّيمِّ }ألِّ

ٍن َوُروِّيَ  يمَلْيَس فِّي اْلُقْرآنِّ َغْيُرَها. َوَقَرَأ اْبُن ُمَحْيصِّ ْفعِّ نعتً  َعنِّ اْبنِّ َكثِّيٍر" اْلَكرِّ   .ا هلل" بِّالرَّ



                                                                            ) 

 

12 
 

 نسورة املؤمنو-تفسري القرطيب

ْندَ نَّما حِّ  َفإِّ َوَمْن َيْدُع َمَع ّللاَِّّ إِّلهًا آَخَر ََل ُبْرهاَن َلُه بِّهِّ } :قوله تعالى نَُّه ََل ُيْفلُِّح َرب ِّهِّ إِّ  ساُبُه عِّ
ينَ َوُقْل َرب ِّ اْغفِّْر َواْرَحمْ  اْلكافُِّرونَ  مِّ  [.118 -117منون: المؤ ]{ َوَأْنَت َخْيُر الرَّاحِّ

َة لَ  َأيْ  {هِّ ُه بِّ َوَمْن َيْدُع َمَع ّللاَِّّ إِّلهًا آَخَر ََل ُبْرهاَن لَ }: َقْوُلُه َتَعاَلى سابُ }ُه َعَلْيهِّ ََل ُحجَّ ُه َفإِّنَّما حِّ
ْنَد َرب ِّهِّ  يُر  َأْي ُهوَ  {عِّ . أْلَْمرِّ َوالشَّ اُيَعاقُِّبُه ويحاسبه." إِّنَُّه" اْلَهاُء َضمِّ  َوَقَرأَ  {ْلكافُِّرونَ ََل ُيْفلُِّح ا}ْأنِّ

 َل ُيفلُِّح. اْلَحَسُن َوَقَتاَدُة:
 .ْفلحُ اَل يَ 

ْئُت بِّهِّ َوَكَفرَ  مِّنْ  -بِّاْلَفْتحِّ  -"حُ ْفل" ََل يَ  ْعمَ  َكَذَب َوَجَحَد َما جِّ اَلُة -يَُّه  َأَمَر َنبِّ تِّي. ُثمَّ نِّ َعَلْيهِّ الصَّ
اَلمُ  َي بِّهِّ اأْلُمَّةُ  -َوالسَّ ْستِّْغَفارِّ لَِّتْقَتدِّ ْستِّ َرُه بِّ َوقِّيَل: َأمَ  بِّاَلِّ .ْغَفارِّ ألُِّ اَلِّ  "مَّتِّهِّ

-الموالسعليه الصالة –والنبي  ،ب المغفرةهذا األمر باالستغفار أمر يطل {رحماغفر و }وقل رب ا 
 .ليعلم األمة طلب االستغفار ؛له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مغفور

 
يثِّ اْبنِّ لُ َوَأْسَنَد الثَّْعَلبِّيُّ "  ْن َحدِّ  .يَعةَ هَ مِّ

يَعةَ    .اْبنِّ َلهِّ
يَعَة َعْن َعْبدِّ ّللاَِّّ  يثِّ اْبنِّ َلهِّ ْن َحدِّ نْ َعْبدِّ ّللاَِّّ  بنشِّ  ْبنِّ ُهَبْيَرَة َعْن َحنَ مِّ ْبنِّ  َعْن َعْبدِّ ّللاَِّّ  ،َعانِّي ِّ  الصَّ

هِّ َأنَُّه َمرَّ بُِّمَصاٍب ُمْبَتًلى َفَقَرَأ فِّي  ،َمْسُعودٍ  ْبتُ : }َأَفحَ ُأُذنِّ وَرَة َحتَّى َخَتَم السُّ  {ْم َعَبثاً ما َخَلْقناكُ َأنَّ  مْ سِّ
ُ -َفَبَرَأ. َفَقاَل َرُسوُل ّللاَِّّ  هِّ ْأَت فِّ َذا َقرَ َما»: -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ  يَوالَّذِّ » َفَقالَ َأْخَبَرُه، فَ  ؟«ي ُأُذنِّ

هِّ َلْو َأنَّ َرُجاًل موقنا قرأها على جبل لزال ي بَِّيدِّ  ."«َنْفسِّ
 ؟خرجم

 طالب: ..........
 ماذا؟

حديث هذا ل :ونقل عن أحمد بن حنبل باطل أخرجه أبو األعلى .............. :طالب: قال
 .موضوع هذا الحديث كذاب

 .طالب: ............
 .لكن بيان الواقع ،ال مفهوم له

 .طالب: ............

 هذا بيان الواقع.


